
 
 
 
 
Ur.broj:  
Zagreb, 10. siječnja 2022. godine. 
 
                                 

ZAPISNIK SA 1. SJEDNICE KAZALIŠNOG VIJEĆA 
ZAGREBAČKOG KAZALIŠTA MLADIH U 2022. GODINI 

 
 
1. sjednica Kazališnog vijeća Zagrebačkog kazališta mladih u 2022. godini, sazvana je u skladu s 
člankom 41. st.1. Statuta Zagrebačkog kazališta mladih, a održana je dana 10. siječnja 2022. godine, s 
početkom u 11,00 sati. 
 
Prisutni: 
 

1. Damir Markovina, predsjednik 
2. Ivana Ivković, zamjenica predsjednika 
3. Una Bauer, članica 
4. Hrvojka Begović, članica 
5. Krešimir Jurić, član 

 
 
 

Predsjednik Vijeća  konstatira da na sjednici postoji kvorum te predlaže sljedeći dnevni red: 
 
DNEVNI RED: 
 
1. VERIFIKACIJA ZAPISNIKA S PROŠLE SJEDNICE 
2. NATJEČAJ ZA RAVNATELJA/RAVNATELJICU ZKM-a 
3. RAZNO        
     
S 5 glasova „za“ jednoglasno je prihvaćen Dnevni red sjednice. 
 

 
1. VERIFIKACIJA ZAPISNIKA S PROŠLE SJEDNICE 
 

Konstatira se da je zapisnik s prošle sjednice Kazališnog vijeća poslan na uvid svim članovima koji su 
nazočili sjednici, da na isti članica Vijeća Ivana Ivković poslala pisanu primjedbu o kojoj se očituje i 
obrazlaže ju na sjednici, a odnosi se na točku 5. paragraf 3. Zapisnika za koju predlaže da u nju bude 
uvršteno da je manjak prihoda iskazan u Odluci o sukcesivnom pokriću manjka iz 2021., a koja je 
usvojena na prošloj sjednici, nastao 2019. godine te se od tada prenosi u nadalje u sljedeća obračunska 
razdoblja. 
Vijeće je jednoglasno potvrdilo suglasnost da se gornja primjedba uvrsti u zapisnik te je jednoglasno 
prihvatilo zapisnik sa 6. sjednice Kazališnog vijeća održane dana 27. prosinca 2021. godine. 

 
2. NATJEČAJ ZA RAVNATELJA/RAVNATELJICU- PRISTIGLE PRIJAVE 
 

 

Kazališno vijeće konstatira da je, sukladno odluci Kazališnog vijeća iz prošlog saziva, od dana 29. 
studenoga 2021. godine, Ur.broj: 1057/21  donesenoj na 5. sjednici Kazališnog vijeća iz prošlog saziva, 
raspisan natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice ZKM-a koji je objavljen u Narodnim novinama 
br. 131/21 od 03. prosinca 2021. godine  i u Jutarnjem listu br. 8370 od dana 03. prosinca 2021. godine, 
te na mrežnim stranicama ZKM-a. 

Kazališno vijeće utvrđuje da je s danom 03. siječnja 2022 . godine u ponoć istekao rok za podnošenje 
prijava na natječaj na radno mjesto: ravnatelj/ravnateljica Zagrebačkog kazališta mladih. 

 

Kazališno vijeće utvrđuje da su u natječajnom roku zaprimljena 2 (dvije) molbe/prijave.  

 



 
Molbe su predale: Tamara Damjanović i Snježana Abramović Milković.  

 

Kazališno vijeće konstatira da su pristigle prijave dostavljene u zatvorenim omotnicama.  

Pristupa se otvaranju zaprimljenih prijava te se utvrđuje sljedeće: 

1) Molba Tamare Tamjanović predana je neposrednim putem, osobno na urudžbeni zapisnik, 
dana 31. prosinca 2021. godine te je zaprimljena pod ur.br.1174/21 (zabilježeno na omotnici). 

Utvrđuje se da je u omotnici dostavljena sljedeća dokumentacija:  

- Prijedlog četverogodišnjeg plana i programa rada Zagrebačkog kazališta mladih (2023.-2026.); 

- Motivacijsko pismo; 

- Preslika potvrde o suradnji s Gradskim dramskim kazalištem Gavella izdana dana 29. prosinca 
2021. 

- Preslika Ugovora o umjetničkom autorskom ugovoru  Ur.broj: 20/9 sklopljenom dana 17. siječnja 
2017. godine s Gradskim dramskim kazalištem Gavella; 

- Ovjereni preslik diplome; 

- Uvjerenje o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju;  

- Potvrda Filozofskog fakulteta u Osijeku o položenim ispitima – Klasa: 034-04/13-02/1, 
Ur.broj:2158-83-03-13-201 od 30. listopada 2013. godine; 

- Uvjerenje Općinskog kaznenog suda u Zagrebu da se protiv kandidata ne vodi kazneni 
postupak s datumom 23. prosinca 2021. godine; 

- Vlastoručno potpisan životopis. 

 

Po pregledu zaprimljene dokumentacije Kazališno vijeće nije nedvojbeno utvrdilo da je Tamara 
Damjanović priložila sve potrebne podatke i priloge propisane u natječaju odnosno ispunjava li formalne 
uvjete propisane objavljenim javnim natječajem za ravnatelja/ravnateljicu ZKM-a. Konstatira se da je 
kao dokaz o radu u kulturi priložena  jedna potvrda koja je osnosi na rad u 2017. godini odnosno  jedan 
autorski ugovor za period od 17. siječnja do 17. ožujka 2017. godine .  

Vijeće je stoga jednoglasno odlučilo da će zatražiti stručno pravno mišljenje o sljedećem: 

Na koji način kandidat u natjačaju za ravnatelja/ravnateljicu ZKM-a dokazuje da zadovoljava uvjet  
“istaknuti i priznati stručnjak na području kulture s najmanje pet godina rada u kulturi”, u slučaju kad 
kandidat ovaj uvjet ne dokazuje radnim iskustvom ostvarenim na radu kod nekog poslodavca, što se 
dokazuje elektroničkim ispisom staža od HZMO, odnosno koja su prikladna dokazna sredstva kojima 
dokazuje ispunjenje traženog natječajnog uvjeta te da li tim dokaznim sredstvom/sredstvima mora biti 
dokazan kontinuitet i/ili ukupnost vremena od 5 godina iskustva, a koji vremenski uvjet je utvrđen u 
objavljenom natječaju za ravnatelja/ravnateljicu ZKM-a.  

 

Vijeće jednoglasno odlučuje da će po pribavljenom stručnom mišljenju pristupiti glasovanju o 
prihvatljivosti priložene natječajne dokumentacije odnosno da li su priloženom dokumentacijom 
ispunjeni i dokazani formalni netječajni uvjeti. 

 

2) Molba Snježane Abramović Milković, predana je neposrednim putem, osobno na urudžbeni 
zapisnik, dana 31. prosinca 2021. godine te je zaprimljena pod ur.br.1175/21 (zabilježeno na 
omotnici).  

Utvrđuje se da je u omotnici dostavljena sljedeća dokumentacija:  

- Prijedlog četverogodišnjeg plana i programa rada Zagrebačkog kazališta mladih (2023.-2026.); 

- Vlastoručno potpisana prijava; 

- Vlastoručno potpisan životopis. 



 
- Ovjereni preslik diplome; 

- Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu od dana 17.12.2021; 

- Ovjereni preslik indeksa;  

- Ovjereni preslik certifikata o znanju francuskog jezika (Alliance Francaise); 

- Ovjerena preslika svjedodžba Škole za strane jezike „Sova“; 

- Uvjerenje Općinskog kaznenog suda u Zagrebu da se protiv kandidata ne vodi kazneni 
postupak s datumom 23. prosinca 2021. godine; 

 

Po pregledu zaprimljene dokumentacije Kazališno vijeće utvrđuje da su dostavljeni svi podaci i prilozi iz 
natječaja te da kandidatkinja ispunjava formalne uvjete natječaja.  

 

3. RAZNO 

Vijeće je zatražilo da se od uprave ZKM-a, do 13. siječnja 2022. godine,  pribavi detaljno obrazloženje 
prihoda i rashoda u 2019. godini, posebno s naglaskom na konta 3296 i 3299, a s obzirom na manjak 
prihoda koji je tada nastao i prenosi se u sljedeća razhdoblja.  

 

ZAKLJUČAK 

Zakazuje se sljedeća sjednica Kazališnog vijeća za dan 14. siječnja 2022. godine u 17,00 sati. 

  

  

Za Kazališno vijeće ZKM-a: 

 

Damir Markovina, predsjednik Kazališnog vijeća ZKM-a 

 

__________________________________________ 

 
 

 

 

 

 


